
 
 

Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla 
konsumenter som genom engagemang och kunskap vill bidra till att konsumentmakten 
stärks. Vi vill synas och höras i debatten i frågor som engagerar konsumenterna.  

Digitaliseringen och framtidens dagligvaruhandel – 
var är vi på väg och vad innebär det för oss 
konsumenter? 
 

Digitaliseringen och e-handeln har potential att helt förändra hur vi konsumenter handlar mat, 
vilken mat vi handlar och hur den levereras. Men vad vet vi egentligen om hur det kommer att 
påverka oss som konsumenter?  
 
Kommer vi att få större valmöjligheter eller kommer vi att ha svårt att värja oss från algoritmer 
som vill sälja oss mer av sånt vi egentligen inte vill ha eller som inte är bra för djur eller natur?  
 
För att förstå vilka trender som driver förändringen och vad som blir nästa steg i utvecklingen 
har Vi Konsumenter bjudit in några av marknadens mest innovativa aktörer till ett 
spännande samtal och framtidsspaning.  

 
TALARE:  
Sverker Lindbo, Utvecklingschef, Ocado Group, Storbritannien  
Tomas Kull, VD, Mathem  
Fredrik Lange, Assistant Professor, Handelshögskolan  
Märta Jansdotter, VD, Gröna Gårdar 
 
MODERATOR:  
Mariell Juhlin, Styrelseledamot, Vi Konsumenter 
 
Under seminariets gång delar talarna med sig av sina erfarenheter och avslöjar hur de ser på 
branschens utveckling och vilka effekter den kan komma att få för oss konsumenter. 

 
DETALJER: 
 
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, STOCKHOLM. 
Datum: 13 november 2018 
Tid: Programmet kommer att hålla på mellan kl. 17-19. Därefter följer mingel med 
lättare förtäring och dryck.  
   
Seminariet vänder sig till medlemmar i Vi Konsumenter och andra som har ett intresse kring 
konsumentfrågor, dagligvaruhandeln och digitalisering. 

 
Anmälan och kostnad: Anmälan sker via Eventbrite. Klicka här för länk till anmälan. 
Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar. Klicka här för att bli medlem. Icke-
medlemmar debiteras en avgift på 200 kr som betalas via plusgiro 41 80 03-0 eller 
Swish 123 345 1804. OBS! uppge namn vid betalning. Medlemsavgift eller avgift för 
icke-medlem ska vara inbetald innan den 6 november för att vara giltig. Principen 
”först till kvarn” gäller men föreningen reserverar rätten att göra eventuella 
avsteg. Avbokningar som sker senare än den 6 november återbetalas ej.  
 
För frågor vänligen kontakta Mariell Juhlin på 070-366 9029 eller mejla 
mariell.juhlin@vikonsumenter.org 

 

Vi Konsumenter önskar er varmt välkomna! 

https://www.eventbrite.co.uk/e/digitaliseringen-och-framtidens-dagligvaruhandel-var-ar-vi-pa-vag-och-vad-innebar-det-for-oss-tickets-50730644724
http://www.vikonsumenter.org/medlemsformular/

